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Citaţie 

emisă la: ziua 10 luna 09 anul 2018 

AROCONSTRUCT SA - sector 1, Bucureşti, BOTEANU, nr. 3B, ap. 12  

A&A CONSULTANTS SPRL - Bucureşti, Bd. CAROL I nr.12 et.1 ap.cam.5 

Itu Dumitru - Bucureşti, sos Bucureşti-Ploieşti, nr 64, sec 1  

P.F.A. TUDOR GEORGE GABRIEL - sector 3, Bucureşti, ALEEA FETESTI, nr. 14-16, bl. M9, sc. J, ap. 133  

3. DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE A SECTORULUI 1 - Bucureşti, sector 1, PIATA 

AMZEI, nr. 13  

4. DIRECTIA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 6 - Bucureşti, sector 6, Bd. Drumul Taberei, nr. 18  

5. DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI IN REPREZENTAREA 

ADMINISTRATIEI SECTOR 1 A FINANTELOR PUBLICE - Bucureşti, sector 2, STR.SPERANTEI, nr. 40  

6. AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA (A.S.F.) - Bucureşti, sector 5, SPLAIUL 

INDEPENDENTEI, nr. 15  

Sunt chemaţi la această instanţă, camera E29 etaj 1 C18 în 16.11.2018 ora 09.00 în calitate de 

creditor/participant/intimat/intervenient/petent în proces cu debitoarea AROCONSTRUCT SA - sector 1, Bucureşti, 

BOTEANU, nr. 3B, ap. 12, CUI 368542 şi nr. ONRC J40/160/1991.  

(Obiect cauză) 

pentru discutarea raportului final. 

Odată cu prezenta se comunică şi următoarele acte: 

Până la termen sunteţi obligat a depune taxă judiciară de timbru, în sumă de ……………………… lei, şi timbru 

judiciar, în sumă de ……………… lei, sub sancţiunea anulării cererii. 

Cu cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecată, aveţi obligaţia de a depune întâmpinare, sub sancţiunea 

decăderii din dreptul de a propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celor de ordine publică. 

Parafa preşedintelui instanţei,                 Grefier, 

 

4. Societatea PROTAN SA, cod unic de înregistrare: 368356 

România  

Tribunalul București  

Secţia a VII a Civilă 

Splaiul Independenţei, nr. 319L, Clădirea B, sector 6 

Operator de date cu caracter personal nr. 2891 

Dosar nr 28360/3/2018 

Comunicare încheiere civilă  

emisă la: ziua 12 luna 09 anul 2018 

Către, 

PROTAN SA - Bucureşti, str Tabacarilor, nr 6-10, sec 4 

PROTAN SA CU SEDIUL ALES LA CABINET AVOCAT GYORFFY EMOKE - CLUJ-NAPOCA, NAPOCA, nr. 4, 

ap. 64, Judeţ CLUJ  

ATEV FEHERJEFELDOLGOZO ZRT CU SEDIUL ALES LA CABINET AVOCAT KISS OSZKAR - CLUJ-

NAPOCA, NAPOCA, nr. 4, et. 1, ap. 64, Judeţ CLUJ  

CAZACIOC & CO SRL - SMARDAN, ORIZONTULUI, nr. 5, Judeţ TULCEA  

NEXT POWER SRL - com. DRAGANESTI DE VEDE, CALEA ROSIORI, nr. 270, Judeţ TELEORMAN  

EURO FUEL SRL - Bucureşti, SCA Stratula Mocanu şi Asociaţii – Bucureşti, str Louis Pasteur, nr 39, et 1 sec 5  

PEM PREST CAR SERVICE SRL - Bucureşti, sector 4, BD. MARASESTI, nr. 2 B, bl. C, sc. 4, et. 1, ap. 31  

9. DTA Insolvency IPURL - Bucureşti, str. THEODOR AMAN nr.3 CAM. 1 sector 1 

Se comunică, alăturat, copia încheierii din data de 10.09.2018 pronunţată în dosarul nr 28360/3/2018 de Tribunalul 

Bucureşti Secţia a VII-a Civilă, privind debitorul PROTAN SA cu sediul în Bucureşti, str Tabacarilor, nr 6-10, sec 4, 

CUI 368356 şi nr. ONRC J40/2367/1991 şi cu sediul procesual ales la av. Gyorffy Emoke - Cluj-Napoca, str. Napoca, 

nr. 4, ap. 64, Judeţ CLUJ . 

Parafa preşedintelui instanţei,                 Grefier, 

* 

Dosar nr. 28360/3/2018 

România 

Tribunalul Bucureşti - Secţia A VII-A Civila 

Încheiere 

Şedinţa camerei de consiliu de la 07.09.2018 

Tribunalul constituit din: 

Preşedinte – Judecator sindic — Ghiugan Ionela - Mariana  

Grefier — Bâlteanu Mihăiţă - Damian  

Pe rol se află soluţionarea cauzei civile, având ca obiect cererea întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 85/2014 privind 

procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, formulată de debitorul PROTAN SA.  

La şedinţa de judecată se prezintă debitorul prin apărător ales av. Gyorffy Emoke, cu împuternicire avocaţială f 12 v1, 

Administrator
Highlight
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creditorul Atev Feherjefeldolgozo Zrt prin apărător ales av. Kiss Oszkar, cu împuternicire avocaţială f 117 v5, creditorul 

Cazacioc & Co SRL prin apărător ales av. Faier Silviu, cu împuternicire avocaţială f 46 v6 şi petentul Euro Fuel SRL 

prin apărător ales av. Mocanu Cosmin, care depune cu împuternicire avocaţială f 19 v18  

- cauza are ca obiect: procedura insolvenţă prev. de Legea nr. 85/2014; 

- stadiul procesului: fond/prim termen;  

- fără citarea părţilor, conf. art. 66 din Lg. 85/2014; 

- creditorul Atev Feherjefeldolgozo Zrt a depus la data de 21.08.2018 o cerere de deschidere a procedurii insolvenţei 

debitorului;  

- creditorul Cazacioc & Co SRL a depus la data de 06.09.2018 cerere de deschidere a procedurii insolvenţei faţă de 

debitor, o cerere de intervenție accesorie şi o cerere de desemnare a practicianului în insolvenţă;  

- petentul Next Power SRL a depus la data de 06.09.2018 o cerere de intervenție accesorie;  

- creditorul Pem Prest Car Service SRL a depus o declaraţie de admitere a creanţei.  

Reprezentantul Euro Fuel SRL depune la dosarul cauzei o cerere de intervenție accesorie şi comunică un exemplar 

debitorului şi creditorului Atev Feherjefeldolgozo Zrt. Menţionează că nu deţine un exemplar pentru comunicarea către 

creditorul Cazacioc & Co SRL, întrucât nu avea cunoştinţă de prezenta acestuia.  

La solicitarea Tribunalului, reprezentantul creditorului Cazacioc & Co SRL procedează la însușirea prin semnătură a 

cererii de deschidere a procedurii insolvenţei faţă de debitor 

Tribunalul ia act de complinirea lipsei semnăturii cererii de deschidere a procedurii formulată de creditorul Cazacioc & 

Co SRL.  

Ia act că în cauză a fost formulată o cererea de deschidere a procedurii de către debitor, două cereri de deschidere a 

procedurii de către creditori şi trei cereri de intervenție accesorii, urmând ca cererile creditorilor să fie soluţionate numai 

în eventualitatea respingerii cererii debitorului.  

La solicitarea Tribunalului, reprezentantul creditorului Cazacioc & Co SRL precizează că cererea de intervenție 

accesorie a fost formulată în interesul debitorului. Menţionează că cererea de intervenție are un capăt principal şi un 

capăt subsidiar prin care s-a solicitat respingerea cererii de deschidere a procedurii falimentului simplificată împotriva 

debitorului.  

Reprezentantul creditorului Cazacioc & Co SRL solicită comunicarea unui exemplar al cererii de intervenție formulată 

de către petentul Euro Fuel SRL în conf. cu art.64 Cod procedură civilă şi acordarea unui termen pentru studierea 

acesteia.  

Reprezentantul Euro Fuel SRL menţionează că nu deţine un exemplar pentru comunicarea către creditorul Cazacioc & 

Co SRL, întrucât nu avea cunoştinţă de prezenta acestuia.  

Reprezentantul debitorului solicită respingerea cererii de amânare formulată de petentul Cazacioc & Co SRL.  

Tribunalul respinge cererea de amânare formulată de petentul Cazacioc & Co SRL întrucât cererea debitorului este o 

cerere necontencioasă formulată de către debitorul, singurul care are calitatea de parte şi care ar putea invoca 

necomunicarea cererii de intervenţie depuse de către alt intervenient, cererea care se judecă de urgentă în teren de 10 

zile..  

La solicitarea Tribunalului, reprezentantul debitorului, cu privire la depunerea hotărârii AGA privind deschiderea 

procedurii în forma simplificată a falimentului, arată că la dosar a fost depusă hotărârea consiliului de administraţie şi 

nu deţine o hotărâre AGA. Mai mult, în aplicarea disp. art.142 alin 2 din Lg. nr 31/1990 apreciază că o astfel de 

hotărâre nu se impunea a fi depusă, având în vedere că faţă de debitor în cursul anului 2015 a fost închisă procedura de 

reorganizare judiciară, acesta neavând dreptul de opţiune cu privire la procedura ce urmează a fi deschisă. 

Tribunalul ia act că debitorul nu a înțeles să depună la dosarul cauzei hotărârea AGA privind aprobarea deschiderii 

procedurii în forma simplificată a falimentului.  

Pune în discuţia părţilor admisibilitatea în principiu a cererilor de intervenție formulate în cauză şi compatibilitatea 

acestora cu procedura prev. de Legea nr. 85/2014.  

Reprezentantul Euro Fuel SRL apreciază că cererea de intervenție accesorie este admisibilă, fiind întemeiată pe disp. 

art.531 Cod procedură civilă prin raportare la caracterul necontencios al procedurii.  

Art. 531 Cod procedură civilă prevede posibilitatea oricărei părţi care are un interes şi obiecţiuni de a interveni într-o 

procedură necontencioasă. Apreciază că cererea de intervenţie este o cerere atipică într-o procedură specială şi tinde 

prin acesta să formuleze apărări în interesul petentului Euro Fuel SRL. 

Menţionează că ataşat cererii a fost depusă dovada calităţii de creditor chirografar, respectiv fişa de client. Cu privire la  

obiecţiuni, arată că hotărârea AGA este obligatorie conf. art. 67 din Legea nr. 85/2014 pentru deschiderea procedurii 

falimentului.  

Apreciază că şi în situația în care a existat o procedură anterioară de insolvenţă în intervalul de 5 ani prev. de Legea nr. 

85/2014, trebuie ca măsura deschiderii procedurii să fie supusă votului acţionarilor. Voința acţionarilor urmând a fi 

exprimată în mod expres prin hotărârea AGA în sensul aprobării sau neaprobării cererii de deschidere a procedurii, cu 

atât mai mult cu cât nu este posibilă deschiderea decât a procedurii falimentului. Existenţa unei proceduri de 

reorganizare în ultimi 5 ani nu echivalează cu suplinirea voinţei acţionarilor de deschidere a procedurii.  

Reprezentantul creditorul Atev Feherjefeldolgozo Zrt menţionează că în calitate de acţionar majoritar, în cazul 

respingerii cererii debitorului, în cadrul AGA va vot în favoarea deschiderii procedurii falimentului. Arată că doar 

procedura simplificată a falimentului poate fi deschisă în prezent faţă de debitor, hotărârea AGA fiind o pură 

formalitate.  
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Reprezentantul creditorului Cazacioc & Co SRL menţionează că prin cererea accesorie s-a solicitat respingerea 

deschiderea procedurii insolvenţei motivat de o rea-credinţă.  

Apreciază că cererea de intervenţie este admisibilă şi solicită admiterea în principiu a acesteia. 

Reprezentantul debitorului solicită respingerea cererilor de intervenţie accesorii ca inadmisibile. Art. 66 din Legea nr. 

85/2014 prevede în sarcina debitorului obligaţia de a se adresa instanței de judecată în cazul în care se constată o stare 

de insolvenţă. Or în cauză, indiferent dacă există sau nu cereri de intervenţie, nu schimbă cu nimic stare de insolvenţă a 

debitorului. apreciază că cererile de intervenţie sunt inadmisibile, neavând vreo finalitate practică sau interes.  

Tribunalul soluționând în principiu cererile de intervenție formulate în cauză, pentru motivele expuse prin 

considerentele încheierii, dispune admiterea în principiu a cererilor de intervenţie accesorii în limitele verificării 

îndeplinirii condițiilor formale pentru deschiderea procedurii, respectiv inexistenţa unei hotărâri a adunării acţionarilor 

cu privire la deschiderea procedurii de faliment.  

În temeiul art. 258 şi 255 cod de procedură civilă încuviințează proba cu înscrisurile aflate la dosarul cauzei şi 

nemaifiind cereri de formulat, excepţii de invocat sau probe de administrat, tribunalul constată finalizată cercetarea 

judecătorească şi în temeiul art. 392 cod de procedură civilă acordă cuvântul în dezbateri. 

Acordă cuvântul părţilor asupra cererii de deschidere a procedurii formulată de debitor şi pune în vedere părţilor ca prin 

concluziile formulate să antameze posibilitatea judecătorului sindic de a dispune sau nu deschiderea unei alte procedurii 

decât cea solicitată de debitor.  

Reprezentantul debitorului, cu privire la invocarea lipsei hotărârii AGA, arată că înţelege să invoce disp. art.142 alin 2 

lit. f din Lg. nr 31/1990, care atribuie în competenţa exclusivă a consiliului de administraţie care priveşte hotărârea de 

deschidere a procedurii insolvenţei. Potrivit art. 66 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 debitorul este obligat să adreseze 

instanţei o cerere pentru a fi suspus prevederilor legii în maxim 30 de zile de la apariţia stării de insolvenţă, or în cauză  

stare de insolvabilitate durează de mai mult de 90 de zile. 

Cu privire la depunerea unui plan de reorganizare, arată că dispoziţia imperativă a Legii nr. 85/2014 prevede că un 

debitor care în ultimi 5 ani a făcut obiectul unei proceduri de reorganizare nu mai are dreptul de a fi supus aceleaşi 

proceduri. Apreciază că în lipsa unei dispoziţii legale care să confere dreptul creditorilor de a propune un plan de 

reorganizare a unui debitor, care în ultimi 5 ani a făcut obiectul unei alte proceduri de reorganizare, nici aceştia nu au 

dreptul de a propune un astfel de plan.  

Solicită admiterea cererii de deschidere a procedurii simplificate a falimentului debitorului şi desemnarea în calitatea în 

calitate de lichidator judiciar a CII Hînganu Horaţiu. 

Reprezentantul Euro Fuel SRL arată că hotărârea AGA nu reprezintă o pură formalitate chiar dacă creditorul Atev 

Feherjefeldolgozo Zrt deţine 83% din acțiuni, fiind o solicitate expresă a legii. Or, în cadrul AGA cel puţin un acţionar 

va vota împotriva aprobării introducerii cererii, acţionar care ulterior poate obţine anularea hotărârii AGA. Apreciază că 

dreptul acţionarului de a exprima o poziţie cu privire la deschiderea procedurii, în orice formă, nu poate fi ignorat.  

Arată că în prezent este imposibil, având în vedere situația debitorului, cât şi a intervenientului să se susţină că 

intervenientul nu ar putea propune un plan de reorganizare. Singura modalitate de a recupera din creanțele deţinute de 

creditori chirografari este reprezentată de reorganizarea activităţii debitorului.  

În lipsa hotărârii AGA se impune respingerea cererii debitorului şi disjungerea cererilor celor doi creditori.  

Reprezentantul creditorului Cazacioc & Co SRL arată că achiesează la concluziile intervenientului Euro Fuel SRL. 

Apreciază că în lipsa hotărârii AGA se impune respingerea cererii debitorului de deschidere a procedurii falimentului. 

Menţionează că debitorul invocă prev. art. 66 din Legea nr. 85/2014, or peste jumătate din societăţii din România s-ar 

afla în stare de insolvenţă.  

Reprezentantul debitorului solicită respingerea susținerilor intervenienţilor. Arată că părţile interveniente nu au indicat 

un temei de drept în baza căruia pot formula un plan de reorganizare a unui debitor, care în ultimi 5 ani a făcut obiectul 

unei alte proceduri de reorganizare. 

Art. 132 din Legea nr. 85/2014 face vorbire despre creditorii care deţin cel puţin 20 % din creanţele înscrise în tabelul 

definitiv, or în prezent nu există un astfel de tabel. Mai mult, dispoziția imperativă a Legii nr. 85/2014 nu permite 

debitorului să fie supus procedurii de reorganizare. 

Reprezentantul Euro Fuel SRL arată că prin concluziile formulate de debitore se solicită în mod exclusiv deschiderea 

procedurii falimentului.  

 Reprezentantul creditorul Atev Feherjefeldolgozo Zrt menţionează că, în raport de interdicţia prev. de Legea nr. 

85/2014, se impune deschiderea procedurii falimentului simplificată, având în vedere că debitorul a mai fost supus unei 

proceduri de reorganizare în ultimi 5 ani.  

Tribunalul în temeiul art. 394 Cod procedură civilă declara închise dezbaterile şi reţine cauza spre soluţionare.  

 Tribunalul, 

În cauză au fost formulate cereri de intervenţie de către creditorii CAZACIOC & CO SRL, NEXT POWER SRL şi 

EURO FUEL SRL, cereri de intervenţie care se referă atât la cererea debitorului de deschidere a procedurii de 

insolvenţă, cât şi la cererile formulate de către creditori, având acelaşi obiect.  

La acest moment în faţa instanţei se derulează procedura necontencioasă a cererii debitorului, singura supusă analizei. 

Cererile creditorilor de deschidere a procedurii de insolvenţă ajung să fie soluţionate ca atare, potrivit art. 66 alin. 6 din 

Legea nr. 85/2014, numai în ipoteza respingerii cererii debitorului. Astfel, instanţa va pune în discuţie numai cererile de 

intervenţie numai în ceea ce privesc cererea debitorului.  

Cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă formulată de către debitor are un caracter necontencios, fiind astfel 
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aplicabile dispoziţiile art. 527-540 Cod procedură civilă, în măsura în care nu sunt incompatibile cu procedura 

insolvenţei.  

 Procedura necontencioasă nu împiedică intervenţia unor terţi ale căror interese ar putea fi afectate de hotărâre, aşa cum 

rezultă expres din dispoziţiile art. 531 şi 532 Cod procedură civilă, care permit atât intervenţia terţilor, cât şi 

posibilitatea judecătorului de a dispune citarea din oficiu a unor astfel de persoane.  

 Dacă în ceea ce priveşte posibilitatea instanţei de a dispune introducerea din oficiu a unor persoane în cauză în cadrul 

unei proceduri necontencioase, art. 78 alin. 1 din Codul de procedură civilă a stabilit şi cadrul procesual necesar, în 

privinţa modului în care terţii pot interveni din proprie iniţiativă nu au fost făcute precizări.  

 Cu toate acestea, în condiţiile în care legiuitorul a dat posibilitatea judecătorului să dispună introducerea forţată a unor 

astfel de persoane în cauză, cu atât mai mult nu li se poate refuza terţilor dreptul de a formula ei înşişi o astfel de cerere, 

singura instituţie la care poate fi raportată o astfel de cerere fiind cea a intervenţie voluntare, prevăzută de art. 61 din 

Codul de procedură civilă.  

 Intervenienţii sunt creditori care invocă existenţa unui impediment legal la deschiderea procedurii simplificate de 

faliment şi justifică un interes propriu în formularea unei cereri de intervenţie.  

 În ceea ce priveşte compatibilitatea dispoziţiilor Codului de procedură civilă cu procedura insolvenţei, instanţa constată 

că Legea nr. 85/2014 conferă creditorilor calea de atac specifică a opoziţiei la deschiderea procedurii de insolvenţă 

prevăzută de art. 71 alin. 2, dar această cale de atac priveşte exclusiv contestarea de către creditor a stării de insolvenţă 

declarate de către debitor. 

 În speţă, intervenienţii invocă existenţa unui impediment legal a deschiderii procedurii de insolvenţă, respectiv lipsa 

unei hotărâri AGA, aspect care se discută cu ocazia soluţionării pe fond a cererii şi care poate fi invocat şi în calea de 

atac a apelului care, dat fiind caracterul necontencios al procedurii, poate fi formulat de orice persoană interesată, astfel 

încât formularea acestei apărări pe calea unei cereri de intervenţie nu este incompatibilă cu procedura insolvenţei. 

Creditorul NEXT POWER SRL a invocat şi inexistenţa stării de insolvenţă a debitorului, apărare pentru valorificarea 

căreia Legea nr. 85/2014 a prevăzut o procedură specială, aceea a opoziţie prevăzută de art. 71 alin. alin. 2 din Legea 

nr.85/2014. Formularea unei astfel de apărări sub forma unei cereri de intervenţie în cadrul cererii de deschiderea 

procedurii de insolvenţă este incompatibilă cu procedura insolvenţei, prin raportare şi la dispoziţiile art. 342 din Legea 

nr. 85/2014 potrivit căreia dispoziţiile Codului de procedură civilă se aplică numai în măsura compatibilităţii.  

 Avându-se în vedere considerentele sus menţionate, instanţa urmează a admite în principiu cererile de intervenţie 

formulate de Esri România SRL CAZACIOC & CO SRL, NEXT POWER SRL şi EURO FUEL SRL, conform art. 64 

Cod procedură civilă, numai în ceea ce priveşte aspectele legate de îndeplinirea condiţiilor de formă pentru deschiderea 

procedurii de insolvenţă, respectiv inexistenţa unei hotărâri AGA.  

Având nevoie de timp pentru a delibera în temeiul art. 396 Cod de procedură civilă, va dispune amânarea pronunţării. 

Pentru aceste motive în numele legii dispune: 

Admite în principiu cererile de intervenție accesorie formulate de formulate de CAZACIOC & CO SRL, NEXT 

POWER SRL şi EURO FUEL SRL, în limitele verificării îndeplinirii condițiilor formale pentru deschiderea procedurii . 

Amâna pronunţarea pentru data de 10.09.2018 . 

Pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.  

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 07.09.2018 

Preşedinte,                             Grefier, 

Ghiugan Ionela - Mariana        Bâlteanu Mihăiţă - Damian 

* 

Dosar nr. 28360/3/2018 

România 

Tribunalul Bucureşti - Secţia A VII-A Civila 

Încheiere 

Şedinţa camerei de consiliu de la 10.09.2018 

Tribunalul constituit din: 

Preşedinte – Judecator sindic — Ghiugan Ionela - Mariana  

Grefier — Bâlteanu Mihăiţă - Damian  

Pe rol se află soluţionarea cauzei civile, având ca obiect cererea întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 85/2014 privind 

procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, formulată de debitorul PROTAN SA.  

Dezbaterile au avut loc în şedinţa din data de 07.09.2018, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată care 

face parte integrantă din prezenta, când, tribunalul, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea la data 

de 10.09.2018. 

Tribunalul, 

La data de 21.08.2018 fost înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti Secţia a VII-a Civilă cererea debitorului 

PROTAN SA care a solicitat deschiderea procedurii simplificate de faliment conform dispoziţiilor din în temeiul art. 71 

alin. (1), art. 66, art. 67 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 

insolvenţă. 

În motivare debitoarea arătat, în esenţă, că a constatat un dezechilibru financiar bazat pe lipsa de lichidităţi şi că are 

datorii care depăşesc mai mult de 60 de zile, în cuantum de 36.682.378,12 lei. 

La data de 04.11.2010 împotriva societăţii Protan SA a fost deschisă procedura generală a insolvenţei (Tribunalul 
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Bucureşti, dosar nr. 53020/3/2010), iar în perioada 26.01.2012 -09.04.2015 a făcut obiectul unui proceduri de 

reorganizare, în baza unui plan de reorganizare reuşit. Procedura de reorganizare s-a finalizat cu succesul planului, 

astfel prin sentinţa civilă nr. 3400 pronunţată în şedinţă publică la data de 09.04.20l5 de Tribunalul Bucureşti, societatea 

ieşind din reorganizare. 

In perioada 2015 şi până în prezent societatea şi-a desfăşurat activitatea în condiţii obişnuite, în cadrul a cinci sucursale, 

respectiv Bucureşti, Popeşti- Leordeni, Dej, Bacău şi Codlea, confruntându-se însă cu dificultăţi specifice, dintre care 

menţionăm: apariţia de societăţi concurente cu obiect de activitate similar, creşterea rigorilor prevăzute de legislaţia în 

vigoare cu privire la colectarea, transport, procesarea deşeurilor de origine animală, ceea ce a impus costuri 

suplimentare cu modernizarea, retehnologizarea echipamentelor şi instalaţiilor utilizate precum şi a flotei auto, creşterea 

costurilor cu resursele umane (număr mediu de salariaţi 157), astfel la începutul anului 2018 a început să întâmpine 

dificultăţi reale în efectuarea plăţilor datorate creditorilor săi - salariali, bancari, comerciali şi către asociatul majoritar - 

ajungând, aşa cum rezultă şi din documentele financiar - contabile anexate în imposibilitatea de a achita datoriile certe, 

lichide şi exigibile pe care le are faţă de terţi, datorii ce depăşesc cu mult valoarea prag de 40.000 lei şi au scadenţe ce 

depăşesc cu mult 60 de zile. 

În susţinerea cererii, a depus înscrisurile prevăzute de art. 67 alin. 1 din Legea insolvenţei nr. 85/2014. 

În cauză au fost formulate cereri de intervenţie de către creditorii CAZACIOC & CO SRL, NEXT POWER SRL şi 

EURO FUEL SRL prin care se solicită respingerea cererii de deschidere a procedurii simplificate de faliment ca urmare 

a lipsei unei hotărâri a adunării generale a acţionarilor, conform art. 66 alin. 5 din Legea nr. 85/2014, precum şi 

inexistenţa unei stări de incapacitate de plată.  

Prin încheierea din data de 07.09.2018 instanţa a admis în principiu cererile de intervenţie numai în ceea ce priveşte 

aspectele legale de îndeplinirea condiţiilor de formă privitoare la deschiderea procedurii de insolvenţă, respectiv lipsa 

unei hotărâri a adunării generale a acţionarilor,invocarea pe această cale a inexistenţei unei stări de insolvenţă fiind 

apreciată a fi incompatibilă cu procedura insolvenţei, pentru formularea unor astfel de apărări creditorii având deschisă 

calea opoziţiei prevăzute de art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014. 

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa constată următoarele.  

Debitoarea a depus la dosar toate documentele prevăzute de art. 67 din Legea nr. 85/2014, iar instanţă constată că 

debitorul înregistrează obligaţii în cuantum superior valorii de 40.000 lei ( respectiv 36.682.378, 12 lei) de natură a da 

naştere, potrivit art. 5 pct. 29 şi 72 din Legea nr. 85/2014, a prezumţiei cu privire la existenţa stării de insolvenţă.  

Astfel societatea a înregistrat în primele 6 luni ale anului 2018 o pierdere de 515.123 lei, din care 313.084 pierdere din 

exploatare, înregistrând la 30.07.2018 datorii de 31.149.197 lei care trebuie plătite într-o perioada de până la un an şi 

5.863.376 lei datorii care trebuie plătite în mai mult de un an, în timp ce disponibilul în cont era de 295.698 lei, iar 

creanţele de încasat într-o perioadă mai mare de un an erau de 4.049.420 lei, mult mai mici decât datoriile.  

Situaţia economică se menţine la nivelul lunii iulie 2017 când se înregistrează aceeaşi pierdere, iar sumele disponibile în 

casă şi conturi sunt de 32.479 lei, respectiv 118.675, 02 lei insuficiente pentru plata creanţelor de 36.682.378, 12 lei. 

Instanţa, prin raportare la datele contabile avute la dispoziţie la acest moment, constată că în cauză se poate reţine 

existenţa unei stări de insolvenţă a debitorului, respectiv de incapacitate de plată a datorii exigibile cu sumele de bani 

disponibile.  

Potrivit art. 66 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 debitorul are obligaţia de a formula cererea de deschidere a procedurii de 

insolvenţă în termen de 30 de zile de la apariţia stării de insolvenţă. Potrivit art. 66 alin. 5 din Legea nr. 85/2014 cererea 

de deschidere a procedurii de insolvenţă se semnează de către persoanele care au atribuţii de conducere a societăţii, 

cărora le revine şi răspunderea pentru încălcarea obligaţiei prevăzute de lege, incriminată sub forma infracţiunii de 

bancrută simplă, prevăzută de art. 240 din Codul penal.  

Obligaţia este prevăzută în sarcina organelor de conducere tocmai avându-se în vedere pericolul social generat de 

continuarea unei activităţi în condiţii de incapacitate de plată, prejudicierea creditorilor prin majorarea unui pasiv care 

nu va putea fi acoperit în termenele convenite, ceea ce e de natură a determina incapacitatea de plată a creditorilor şi 

generare unei reacţii în lanţ la nivel economic. Art. 66 alin. 5 din Legea nr. 85/2014 prevede necesitatea existenţei unei 

hotărâri a adunării generale a acţionarilor numai în ceea ce priveşte formularea cererii de deschidere a procedurii de 

faliment, care presupune dizolvarea societăţii debitoare.  

În condiţiile în care acţionarii nu înţeleg să adopte o astfel de hotărâre, obligaţia de organelor de conducere a societăţii 

de formulare a cererii subzistă, numai că procedura nu poate îmbrăca forma unei proceduri simplificate de faliment, ci a 

procedurii generale de insolvenţă.  

În speţă, cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă a fost formulată de către directorul general, prin intermediul 

avocatului ales, şi are la baza decizia consiliului de administraţie depusă la dosar şi emisă în baza art. 142 alin. 2 lit. f 

din Legea nr. 31/1990.  

În cauză nu a fost adoptată o hotărâre AGA privind deschiderea procedurii simplificate de faliment, existenţa unei cereri 

de deschidere a procedurii de faliment formulate de către acţionarul majoritar în considerarea calităţii sale de creditor nu 

poate fi considerată a înlocui o hotărâre a acţionarilor.  

În general, lipsa unei hotărâri a acţionarilor în privinţa declanşării procedurii de faliment conduce la deschiderea 

procedurii generale de insolvenţă, în condiţiile în care se constată existenţa unei incapacităţi de plată.  

În speţă debitoarea a mai făcut obiectul unei proceduri de reorganizare judiciară de insolvenţă pe bază de plan, derulată 

în cadrul dosarului nr. 53020/3/2010 finalizată prin sentinţa nr. 340/2015 prin care s-a dispus închiderea procedurii de 

insolvenţă ca urmare a îndeplinirii obligaţiilor asumate prin plan.  
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 Potrivit art. 69 din Legea nr. 85/2014, debitorii care în ultimii 5 ani precedenţi hotărârii de deschidere a procedurii au 

mai fost supuşi unei proceduri de reorganizare judiciară nu mai pot fi supuşi reorganizării judiciare.  

În aceste condiţii, debitorul nu avea posibilitatea de a opta pentru deschiderea procedurii generale de insolvenţă, în 

această ipoteză ajungerea în stare de insolvenţă conduce în mod automat la deschiderea procedurii simplificate de 

faliment, chiar şi în lipsa unei voinţe manifestate expres de către acţionari.  

Faţă de acte considerente, instanţa va admite cererea debitorului, va respinge cererile de intervenţie şi va dispune 

temeiul art. 145 alin. 1 raportat la art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 şi art.69 din Legea nr. 85/2014 intrarea în 

procedură simplificată de faliment şi luarea tuturor măsurilor care decurg din aceasta.  

În temeiul 145 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 va ridica dreptul de administrare al debitorului şi va dispune dizolvarea 

societăţii debitoare. 

În ceea ce priveşte desemnarea lichidatorului judiciar, potrivit art. 45 lit. d din Legea nr. 85/2014, în cazul în care atât 

debitorul, cât şi creditorii au formulat solicitări privind desemnarea unui practician în insolvenţă, va prevala solicitarea 

creditorului, iar dacă vor fi formulate mai multe solicitări de către creditori, judecătorul-sindic va desemna motivat pe 

unul dintre aceştia.  

În cauză au formulate cereri de desemnare a lichidatorului judiciar de către debitoare şi creditorul Atev 

Feherjefeldolgozo Zrt, acţionarul majoritar al societăţii debitoare, respectiv CII Hînganu Horaţiu, precum şi de către 

Cazacioc & CO Srl în persoana practicianului în insolvenţă DTA Insolvency IPURL. Aşa cum rezultă din lista depusă 

de către debitor, cele două societăţi sunt principalii creditori ai debitoarei.  

Procedura insolvenţei debitorului Protan SA are un grad ridicat de complexitate care derivă din numărul mare de 

creditori, desfăşurarea activităţii pe o rază mare teritorială, deţinerea de bunuri în zone diferite din ţară, activitate 

economică complexă şi problemele de mediu specifice lichidării unei societăţi având ca obiect de activitate colectarea 

deşeuri de origine animală, ceea ce impune desemnarea unui lichidator judiciar care să beneficieze de logistica şi 

resursele umane necesare îndeplinirii acestor atribuţii.  

Dispoziţiile legale mai sus menţionate limitează alegerea judecătorului - sindic la practicienii în insolvenţă propuşi de 

către creditori. În aceste condiţii, instanţa posibilitatea de a opta pentru un cabinet individual de insolvenţă sau pentru o 

întreprindere unipersonală de practicieni în insolvenţă, condiţii în care urmează a desemna în calitate de lichidator 

judiciar provizoriu pe DTA Insolvency IPURL care, potrivit ofertei depuse la dosar, beneficiază de mai multe resurse 

umane.  

Cererile de deschidere a procedurii de insolvenţă formulate de către creditori urmează a fi calificate ca declaraţii de 

creanţă, potrivit art. 66 alin. 6 din Legea nr. 85/2014. 

Pentru aceste motive în numele legii dispune: 

Admite cererea debitorului PROTAN SA cu sediul în Bucureşti, str Tabacarilor, nr 6-10, sec 4, CUI 368356 şi nr. 

ONRC J40/2367/1991 şi cu sediul procesual ales la av. Gyorffy Emoke - Cluj-Napoca, str. Napoca, nr. 4, ap. 64, Judeţ 

CLUJ . 

Respinge cererile de intervenţie, formulate de CAZACIOC & CO SRL cu sediul în loc. Smardan, str Orizontului nr 5, 

jud. Tulcea, CUI 2648492, şi nr. ONRC J36/877/1992, NEXT POWER SRL cu sediul în com. Draganesti de Vede, 

Calea Rosiori nr 270, jud Teleorman, CUI 307441993, şi nr. ONRC J34/109/2016 şi EURO FUEL SRL cu sediul în 

Voluntari, bd Pipera nr1-IA, corp A, et 9, CUI 24013091 şi nr. ONRC J23/872/2017 şi cu sediul procesual ales la SCA 

Stratula Mocanu şi Asociaţii – Bucureşti, str Louis Pasteur, nr 39, et 1 sec 5, ca neîntemeiate.  

Califică cererile de deschidere a procedurii de insolvenţă formulate de către creditori ca declaraţii de creanţă, conform 

art. 66 alin. 6 din Legea nr.85/2014. 

În temeiul art. 145 alin. 1 raportat la art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 şi art.69 din Legea nr. 85/2014 privind 

procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune intrarea în faliment prin procedura simplificată a 

debitorului PROTAN SA cu sediul în Bucureşti, str Tabacarilor, nr 6-10, sec 4, CUI 368356 şi nr. ONRC 

J40/2367/1991 şi cu sediul procesual ales la av. Gyorffy Emoke - Cluj-Napoca, str. Napoca, nr. 4, ap. 64, Judeţ CLUJ . 

În temeiul 145 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 ridică dreptul de administrare al debitorului şi dispune dizolvarea societăţii 

debitoare. 

Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitorul are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al 

judecătorului sindic sau al lichidatorului judiciar, obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i lichidatorului judiciar. 

Dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului, în sarcina lichidatorului judiciar. 

Pune în vedere debitorului că este obligat să depună în 10 zile de la pronunţarea prezentei hotărâri, la dosarul cauzei, 

actele şi informaţiile prevăzute la art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. În cazul în care debitorul nu va depune actele şi 

informaţiile arătate devin aplicabile dispoziţiile art. 82 alin. 2 şi art. 169 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014.  

Fixează următoarele termene limită: a) termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la sentinţa de 

deschidere a procedurii - 10 zile de la notificare, precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor, care nu va depăşi 10 

zile de la data expirării termenului de depunere a acestora; b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a 

creanţelor asupra averii debitorului 25.10.2018; c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire, afişare şi 

comunicare a tabelului preliminar de creanţe 05.11.2018; d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor 30.11.2018; 

e) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor 12.11.2018 . 

Numeşte lichidator judiciar provizoriu pe DTA Insolvency IPURL care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din 

Legea nr. 85/2014, cu o remuneraţie de 3.000 lei din averea debitorului. 

În temeiul art. 147 alin. 1 raportat la art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, dispune ca lichidatorul judiciar să trimită o 
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notificare, în condiţiile art. 100 din lege, privind intrarea debitorului în procedura falimentului prin procedura 

simplificată, ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea acestuia, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de 

debitor în conformitate cu art. 74 raportat la art. 67 alin 1 lit. c), debitorului şi oficiului registrului comerţului sau, după 

caz, registrului societăţilor agricole ori registrului asociaţiilor şi fundaţiilor în care debitorul este înmatriculat, pentru 

efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat la registrul comerţului, şi 

tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr. 85/2014.  

Pune în vedere lichidatorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronunţării prezentei hotărâri inventarierea 

bunurilor debitorului, să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la 

art. 97 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. 

În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014, dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care 

vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; în caz de 

neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către lichidatorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi 

păstrate într-un cont special de depozit bancar. 

Pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea 

formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi. 

Pune în vedere lichidatorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. 

Fixează termen pentru analiza stadiului continuării procedurii la 16.11.2018. 

Executorie. 

Cu drept de apel, în termen de 7 zile de la comunicare. 

Cererea de apel se va depune la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă. 

Pronunţată, azi, 10.09.2018, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei. 

Preşedinte,                 Grefier, 

Ghiugan Ionela - Mariana            Bâlteanu Mihăiţă - Damian 

 

Județul Cluj 

Secţiunea I - Profesionişti 

1. Societatea INTERPAN PROD SRL, cod unic de înregistrare: 6022245 

Convocare adunare creditori Interpan Prod SRL 

Nr. ieşire 476/13.09.2018 

1. Date privind dosarul: Număr dosar: 909/1285/2017, aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj 

Judecător sindic: Nicoleta Koșa 

2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa - Tribunalul Specializat Cluj, str. Dorobanţilor nr. 2-4, jud. Cluj. Număr de 

telefon: 0264/59.61.10, 0264/59.61.11 Program arhivă: L-J 9 – 1130; Program registratură: L-V 9-1230 

3.Debitor: Interpan Prod SRL (în faliment, en faillite, în bankruptcy), cu sediul în Cluj-Napoca, str. ZORILOR, nr. 36, 

ap. 15, Județ Cluj. Cluj, înregistrată la ONRC sub nr.: J12/2160/1994 şi având CUI 6022245 

3.1. Administrator special: Horațiu Popa 

4.Creditor: toți creditorii Interpan Prod SRL 

5.Lichidator judiciar: Asset Recovery IPURL, cu sediul profesional în Cluj-Napoca, str. Avram Iancu, nr 8, ap 2B, jud 

Cluj, înmatriculată în registrul formelor de organizare al UNPIR sub nr RFO II – 0911, având cod de identificare fiscală 

38358783, prin asociat coordonator practician în insolvenţă Dragoş Giura. Email: office@assetrecovery.ro, fax: 0040 

372 89 70 96, telefon: 0040 721 41 41 83 

6. Subscrisul Asset Recovery IPURL, în calitate de lichidator judiciar desemnat prin Hotărârea pronunțată la data de 

19.12.2017 în dosarul nr. 909/1285/2017, aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj: convoacă adunarea creditorilor 

debitorului Interpan Prod SRL 

Şedinţa Adunării Creditorilor va avea loc în data de 20.09.2018 la ora 14ºº la sediul lichidatorului judiciar Asset 

Recovery IPURL din Cluj-Napoca, str. Avram Iancu, nr. 8, ap. 2B, jud. Cluj cu următoarea 

Ordine de zi: 

1. Aprobarea regulamentului de vânzare a bunurilor din patrimoniul debitoarei Interpan Prod SRL. 

Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu delegaţie semnată de conducătorul unităţii. 

Creditorii pot vota şi prin corespondenţă. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor sau înscrisul în 

format electronic, poate fi comunicată prin orice mijloace şi înregistrată la lichidator judiciar, până în ziua şi ora fixate 

pentru exprimarea votului. 

Informaţii suplimentare: pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa: - administratorului judiciar. 

Cluj-Napoca  

13.09.2018  

Asset Recovery IPURL 

Prin asociat coordonator 

Av. Dragoș Giura 
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